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Notas d’Arte 

25 de Abril no Agrupamento 

Estas leituras deram o mote para uma 

pequena representação, levada a cabo, na 

ESSA, para acolher os alunos e professores  

de uma escola de Vila Nova de Gaia. 

 

Projeto LER+ Jovem 

Os alunos do Clube de Teatro da ESSA 

realizaram uma sessão de leitura sobre as 

temáticas da Opressão e da Liberdade, 

para os adultos da disciplina de Antropo-

logia, lecionada pelo docente Carlos Al-

berto Correia, da UTIB, na BMB, no dia 20 

de abril, integrada nas comemorações da 

Revolução dos Cravos. 

Lançamento de livro 

A Biblioteca da 

ESSA recebeu  

a historiadora 

Maria Filome-

na Lopes, na 

noite de 22 de 

abril, para 

apresentar o 

seu livro Júlio 

de Melo Foga-

ça na organi-

zação comunista, aos alunos do ensino 

noturno. Fogaça foi um resistente que viveu 

na clandestinidade e sofreu a perseguição 

da PIDE. Teve um papel importante na orga-

nização do partido, tendo-se tornado, pos-

teriormente, um dissidente. A exposição, 

clara e muito dinâmica, interessou o auditó-

rio que, no final, teceu comparações com os 

tempos atuais em vários países. 

Libert’arte 

A CMB inaugurou, no Parque da Cidade, 

um painel de azulejos, elaborado pelos alunos 

dos JI e escolas do 1º ciclo do concelho, que 

congrega a visão  particular das crianças numa 

imagem coletiva do 25 de Abril de 1974. 

     Amadeo de Souza-Cardoso (1887-1918) esta-

rá para pintura como Fernando Pessoa está para 

a literatura do século XX. 

     A vida de Souza-Cardoso foi curta e intensa, 

destacando-se dois períodos decisivos: a vida em 

Paris (1906-1914) e o regresso à sua terra natal, 

Manhufe (1914-1918). Filho de uma família tradi-

cional de burguesia rural abastada do Douro, 

Amadeo parte para a capital francesa numa 

situação financeira confortável. 

      Talvez não exista exemplo mais surpreenden-

te de um artista maior caído no esquecimento do 

que o de Amadeo de Souza-Cardoso.  

Figura ímpar da vanguarda modernista parisien-

se, deixou uma obra fulgurante, cúmplice de 

todas as revoluções estéticas do seu tempo e, 

simultaneamente, absolutamente única e origi-

nal. A sua morte prematura, aos 30 anos, no final 

da I Guerra Mundial, afastou-o da consagração 

artística e da história de arte internacional. 

      Em Paris, no "Grand Palais", foi inaugurada 

recentemente uma exposição retrospetiva de 

Amadeo de Souza-Cardoso com 250 obras, até 

18 de julho. 
                                                         Luís Braga (prof. Artes) 



Dia do Francês 

     
 
 
 
      No passado dia 6 de abril, a ESSA vestiu-se com as cores da bandeira 

francesa, assinalando, com uma variada panóplia de atividades, a Franco-

fonia. Esta  iniciativa  reuniu alunos do Básico e do Secundário do Agrupa-

mento. 

     A comemoração teve início com uma aula de zumba, ao ar livre,  se-

guindo-se, no auditório, a atuação do clube de música da ESSA, do aluno 

Tiago Pires, do 10ºH, com uma exibição em  Freestyle da canção “Alors on 

danse” de Stromae. O 11º H e a sua vocalista, Rafaela Pires,  cantaram 

algumas canções em Francês. A atividade foi ainda enriquecida pela Clas-

se de Representação da Sociedade Filarmónica Estrela Moitense e pela 

exibição do grupo de danças de salão Alma Latina, que integram alunos e 

encarregados de educação do nosso Agrupamento, e que nos proporcio-

naram um excelente espetáculo. 

     O evento contou ainda com um show surpresa. Porém, no final, as 

professoras de Francês foram também surpreendidas com a projeção de 

curtas metragens e pela compilação de fotos da viagem realizada a Paris.  

     

 C’est ça, la francofolie !!! 

Fortunata Beatriz / Cristina das Neves 

ON  FÊTE EN FRANÇAIS ! 



Formação Conferência 

     No passado dia 6 de abril, teve 

lugar no auditório da ESSA, uma pales-

tra subordinada ao tema: “O Barreiro 

operário no Século XX”, proferida pelo 

Professor Doutor Fernando Rosas. 

     Este evento foi organizado pelos 

professores Alfredo Afonso e Eugénio Alves, com a colaboração do Departa-

mento de Ciências Sociais e Humanas e a presença da Diretora do agrupa-

mento, Maria Arlete Pereira Cruz. 

     O historiador Fernando Rosas começou por mencionar o percurso da 

Companhia União Fabril. Posteriormente, referiu– se a Alfredo de Silva e às 

suas características como “motor” fundamental da empresa. Em seguida, 

abordou o movimento operário e as reivindicações dos trabalhadores, tendo 

em conta as greves que, até meados do século XX, se realizaram, em especial 

a de 1943, que evidenciou o comportamento de Alfredo da Silva, face às 

dificuldades económicas vividas até então. 

     A maioria dos alunos seguiu, atentamente, esta exposição e no final o 

Professor prestou esclarecimentos para questões apresentadas pelo público, 

tendo sido aplaudido efusivamente no final. 

Alfredo Afonso 

Prof. de História     

Nos passados dias 19 e 20 de abril, a nossa escola teve o prazer de receber 

duas turmas e 6 professores da Escola Secundária Gaia Nascente no âmbito 

do projeto de intercâmbio "Dois rios - um percurso entre as margens do 

conhecimento e dos sentidos." Este  projeto tem como objetivo promover e 

divulgar a região e dar a conhecer a cultura, gastronomia e hábitos mais 

comuns não só da nossa zona como também da zona da escola parceira. 

Nesta visita, apresentámos aos nossos colegas a Baixa de Lisboa, visitámos  

o museu Lisboa Story Center e mostrámos-lhes também um pouco de Setú-

bal, a Serra da Arrábida e as Caves José Maria da Fonseca, em Azeitão.  

A pernoita, na Escola de Fuzileiros, foi uma experiência nova e interessan-

te.  

No geral, consideramos que esta iniciativa foi positiva pois não só fortale-

ceu os laços de amizade entre todos os nós, como também divulgou aquilo 

que a nossa região tem de história e cultura.  

                                                                                           Joana Brázio (aluna ) 

      

 

SUCESSO EM REDE – NETWORK OF SUCCESS 

 

Erasmus+ - Ação-Chave 1 – Mobilidade para Aprendizagem 

Biénio 2014-2016 
 

Iniciou-se, em março, na ESSA, a Oficina de Formação “Metodologias e Ferra-

mentas para o Sucesso Escolar nas Escolas Europeias”, que surge no âmbito 

do projeto SUCESSO EM REDE, Erasmus+ KA1, tendo já sido realizadas duas 

sessões no âmbito das temáticas Competências pessoais do professor para 

uma melhor prática pedagógica e Qualidade no ensino pré-escolar e 1º ciclo. 

A formação decorrerá até junho, em sessões que visam disseminar as várias 

aprendizagens adquiridas nas 39 mobilidades, realizadas entre outubro de 

2014 e dezembro de 2015. 

 A formadora, docente Rosário Santos, salientou, na sessão de abertura, a 

importância da partilha das aprendizagens visando o sucesso escolar, objeti-

vo central do nosso Projeto Educativo. 

      As próximas sessões abordarão as seguintes áreas: Metodologias inova-

doras/motivadoras e Abordagem criativa dos currículos, seguindo-se as de 

Gestão de conflitos e combate à indisciplina- Inclusão e multiculturalismo - 

Envolvimento das famílias na promoção do sucesso escolar dos alunos. 

Idalina Le Forestier 

P’la equipa do projeto 

Curso de Inglês 
O curso de inglês iniciado em outubro, com duas turmas de formandos, 

caminha com a fluidez de discurso, maleabilidade de vocabulário e conhe-

cimento gramatical expresso nos dois pequenos textos criados como 

exercício. O conteúdo de cada texto está na base de uma semi-guided 

production, em jeito de chain story. 

Como gostamos de partilhar o que de bom fazemos, segue a  produção de 

cada turma.                                      Class 1  

“Mary Cook was born in Newcastle (Upon-Tyne) about 51 years ago, on the 1st of 

July 1965. Right now she is going through her second divorce and she is actually 

coming to the conclusion that she is fed up with men. Her job as a successful executi-

ve absorbs her too much indeed. She hardly has time to socialise with her friends. 

However, she always manages to visit her eighty-two-year-old parents every day, 

after leaving her office. Since she is a very active, energetic person, she goes to a 

dance club three times a week to practise some zumba and salsa. On getting home, 

she feels exhausted, but thanks to a daily half-hour meditation break, she finds the 

inner strength she needs to start a new day.”  

Class 2 

“Daisy Kent was born in Edinburgh in early Spring although it was indeed a wintery 

day. She is now 25 and because of her professional life, she lives in Lisbon where she 

runs a successful tourist agency. She is a tall, green-eyed, fair-haired young woman 

with a well-off, nice- looking Portuguese fiancé. They are planning to get married in 

Scotland after the end of Summer. It will be a nice opportunity for her to introduce 

Ricardo to her family and friends.Since Ricardo is running a chain of hotels in the 

Iberian Peninsula, they need to plan all the work for her agency before they go on 

their honeymoon.” 

Projeto  “Dois rios— um percurso entre as  
margens do conhecimento e dos sentidos” 



Conhecer melhor ... 

 

A ESSA começou  a desenvolver, neste ano letivo, uma parceria com a insti-

tuição RUMO, recebendo uma utente que colabora no trabalho da loja 

escolar, sob a supervisão das Assistentes Operacionais. 

Por outro lado, três professores do grupo de Artes Visuais aceitaram o 

desafio de organizar alguns workshops destinados aos jovens e adultos da 

referida instituição que haviam demonstrado particular interesse em apren-

der técnicas de expressão plástica. Nesse sentido, a professora Francisca 

Pataco recebeu, em duas das suas aulas do Curso Profissional de Técnico de 

Apoio à Infância, quatro participantes que, coadjuvados pelas alunas, pude-

ram  realizar trabalhos no âmbito da celebração do Dia da Mãe.    

 Nos dias 27 de abril e 4 de maio,  decorrerão duas sessões sobre “Técnicas 

básicas de aguarela” em que “...os participantes terão oportunidade de 

descobrir o encanto da aguarela através de um conjunto de procedimentos 

que irão ser abordados.”, nas palavras do dinamizador e coordenador do 

Clube do Desenho, professor Luís Braga. Para encerrar este ciclo, falta ape-

nas agendar uma sessão que será orientada pela docente Isabel Tostão. 

Há pequenos gestos que têm como retorno sorrisos generosos que nos 

fazem  olhar para dentro… 

Os alunos e professores que captaram esses sorrisos sentiram-se, segura-

mente, privilegiados. 

                                                                                  

 
                                                                                     Gracinda Dias (prof. do AESA) 

Entre os dias 14 e 21 
de março decorreu a 
exposição de fotogra-
fia PINHOLE – Fotogra-
fia com (muita) Lata, 

na ESSA. Refira-se que esta atividade foi 
o resultado  do workshop  dinamizado 
pelo professor Pedro Silva. Nesta expo-
sição exibiram-se fotos dos alunos do 
Clube de Fotografia,  do 11º K e tam-
bém de duas funcionárias que participa-
ram do projeto.   
No que consiste a fotografia PINHOLE? Pinhole (que significa buraco de 
agulha) é um processo alternativo de se fazer fotografia sem necessidade 
do uso de equipamentos convencionais. Precisa-se unicamente de uma 
câmara escura (caixa, lata, etc, pintada de preto em todo seu interior) com 
tampa e vedada, uma superfície sensível à luz (papel fotográfico) e um 
furo pequeno (de agulha na lata) e ainda fita isolante para controlar o 
tempo de exposição. Paciência e precisão são fundamentais no controlo 
do tempo de exposição e para finalizar, revelação e fixação na câmara 
escura. 

                                 Fortunata Beatriz ( prof.do AESA) 

Clube de Fotografia RUMO  à integração e ao sucesso 

Ficha Técnica 

Propriedade: Agrupamento de Escolas de Santo André 

Redação e edição: Arlete Cruz, Gracinda Dias, Fernanda Afonso, Fátima Correia, 

Dulce Ferreira e Carlos Franco. 

Brigada verde — 1ºCiclo 

Objetivos 
- Verificar se estão a ser cumpridos os comportamentos ambientais corretos 
dentro do recinto escolar; 
-  Sensibilizar para os benefícios da proteção do ambiente.  
Diariamente, os protetores do ambiente (três ou quatro crianças de uma 
turma) fazem a “vigilância” na hora dos recreios, sensibilizando os colegas e 
verificando se há lixo no chão. Vigiam também as plantas e se as mesmas 
estão a ser bem cuidadas. 
 

Canção da Brigada Verde 
Aqui vamos nós 

prontos a trabalhar 
com a Brigada Verde  
a escola vai brilhar! 
Aqui vamos nós …. 

Vamos !!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Canção e fotografias do 1º ano turma B 

Ana Cristina Rodrigues Lapa  

 49 anos 

 Coordenadora das Assistentes Operacionais do Agrupamento de Escolas 

de Santo André desde setembro  de 2015 . 

 Assistente Operacional  a desempenhar funções administrativas no 
Agrupamento  de Escolas D. Manuel I  

 Coordenadora das Assistentes Operacionais na EB1 Telha Nova 1 . 

 
1 . Como se define ? ( Como pessoa e como profissional) 
  Amiga , sincera , extrovertida , como profissional , empenhada responsável 

e honesta . 
 
2. Como encara as novas funções que desempenha no Agrupamento? 
Pouco sabia deste cargo mas abracei-o como sendo mais um desfio na 
minha carreira profissional, uma oportunidade de progresso mas, acima de 
tudo, mostrar empenho nas funções que me foram atribuídas de forma 
justa e equitativa e formar um grupo de profissionais colaboradores onde 
predomine o brio profissional, a compreensão, a integridade e amizade, ou 
seja, onde prevaleça a unidade. 
 
3. Como gosta de passar os seus tempos lives? 
Ler , ver séries de televisão, passear e praia, sempre que possível. 
 
4. O seu lema de vida? 
Agir sempre de acordo com a minha consciência. 


